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  : چکیده

شناسی خاص در بیشتر شهرهاي  هاي سطحی و شرایط زمین تراکم باالي سازه. است وابسته تونلهاي زیرسطحی مانند ساخت سازه بهیافته توسعه سیستم انتقال شهرهاي توسعه

یکی . اند طرفه بیشتر مورد توجه قرار گرفته هاي دوقلو یک هاي حمل و نقل عمدتاً دو طرفه بودند، اما امروزه تونل در گذشته تونل. کند ها را توجیه می جهان، ضرورت حفر تونل

به عالوه حجم . کرد امل مؤثر بر این رویکرد، این نکته است، که به منظور عدم اختالل در رفت و آمد وسایل نقلیه، باید سطح مقطع تونل تکی را بزرگتر طراحیاز مهمترین عو

هاي دوقلو  بنابراین در اکثر موارد احداث تونل. نیاز است یتونلچنین تري براي ساخت  آوري پیچیده بزرگتر است و به فنتکی مواد استخراج شده بیشتر و منطقه تأثیر تونل 

در . ها بر پایداري و تغییرشکل یکدیگر تخمین زده شود با این وجود در هر پروژه باید میزان تأثیر تونلهاي دوقلو بر محیط و همچنین تأثیر آن. تر است تر مقرون به صرفه کوچک

یک برنامه  FLAC2Dافزار نرم.گردد ها ارزیابی می تغییرشکل آنهاي دوقلو بر پایداري و  یات هندسی تونل، میزان تأثیر خصوصFLAC2Dافزار  به کمک نرم تحقیقاین 

شدن به صورت  کننده را که ممکن است، پس از تسلیمافزار رفتار ساختارهایی مانند خاك، سنگ و تجهیزات تقویتاین نرم. دوبعدي به منظور محاسبات مهندسی است

ها  ، افزایش اندازه و کاهش فاصله میان دو تونل موجب کاهش ایمنی مدل و تغییر الگوي تغییرشکل تونلبا توجه به نتایج مدلسازي. کندسازي میرفتار کنند، شبیهپالستیک نیز 

افزایش  ،در بین خصوصیات هندسی .شود ها می تونل داري نسبی دو تونل نیز موجب تغییر ایمنی و تغییرشکل دار و یا تغییر جهت هاي گوشه تغییر هندسه مقطع به شکل. شود می

  .شود یافته می افزایش مساحت ناحیه تغییرشکلبیشترین دار، باعث  هاي گوشه ها به شکل و تغییر مقطع تونلها  تونلاندازه مقطع تونل، موجب بیشترین کاهش پایداري 

  .  یافته ناحیه تغییرشکلها،  داري نسبی تونل جهتها،  ، پایداري تونلFLAC2Dافزار  هاي دوقلو، نرم تونل: کلمات کلیدي

مقدمه - 1

کردن تأثیر ساختار بر محیط  ، تأمین نیازهاي محیطی، حداقل)آهنها و راهکوه، شاهراه: مثل(هاي حمل و نقل با مزایایی چون گذر از آب یا موانع فیزیکی  تونل

ها و کاهش اثرات نامطلوب بر خاك سطح زمین و ساختمان) و بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی صوتیاز طریق کاهش تراکم حمل و نقل (زیست 

ها باید استانداردهاي روشنایی، تهویه، امنیت و سایر  البته در ساخت تونل. ، به یکی از پرکاربردترین ساختارهاي حمل و نقل شهري تبدیل شده است)نشست(

  . [18 ,13]ین شود هاي شهري تأم استاندردهاي راه

تراکم زیاد . [22]توسعه شهرهاي بزرگ موجب توجه بیشتر مهندسین به کاربرد فضاي زیرزمینی براي ساخت تأسیسات و تسهیالت حمل و نقل شده است

ر برخی کشورها بخش از طرف دیگر، د. [2,4]کند  هاي از پیش ساخته می هاي جدید در مجاورت تونل طراحان را مجبور به ساخت تونل شهرهاي بزرگ

هایاصلی به در چنین کشورهاي تعداد زیادي از سازه. سطح کشور تایوان کوهستانی است 70%به عنوان مثال، . اعظمی از سطح زمین کوهستانی است
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در گذشته معموالً به دلیل . دشو ساخت تونل باعث کاهش زمان و مسافت حمل و نقل بین شهرها می به عالوه. [8]شوند  صورتساختارهاي زیرزمینی ساخته می

. شد این روش باعث محدودیت رفت و آمد وسایل نقلیه می. [11]شدندها به صورت تکی و با دو مسیر رفت و برگشت ساخته می آوري نامناسب، تونل فن

شده و بازه تأثیر چنین  اما حجم مواد کنده. با سطح مقطع بزرگتر طراحی کرد هایی تکی وگیري کنیم، باید تونلامروزه اگر بخواهیم از انسداد ترافیک جل

هاي  تونل(تر  مجاور یکطرفه کوچک بنابراین، امروزه ساخت دو تونل. هاي دوقلو استتر از تونلآوري مورد نیاز براي ساخت آن پیچیدههایی زیاد و فن تونل

  . [8]شود ترجیح داده می) دوقلو

مثل ماسه، (در روش اول، توسط کاربرد موادي از جنس متفاوت با خاك منطقه. مدلسازي فیزیکی و عددي هستندها  دو روش اصلی تحلیل دقیق رفتار تونل

ساخت مدل فیزیکی به تالش زیادي در زمینه انتخاب مواد و صرف وقت . شود ، یک مدل با خصوصیات مکانیکی مشابه منطقه ساخته می)پودر تالک و پالستر

تر خواهد شد  ها، ساخت مدل فیزیکی مشکل هاي مواد مختلف در مدل و شیبدار بودن این الیه از طرف دیگر، با افزایش تعداد الیه. و هزینه بسیار نیاز دارد

[21, 26] .  

هاي حاصل از مدلسازي عددي، تطبیق مناسبی با  داده از طرف دیگر،. زیکی در دسترس همگان نیستهاي فی آوري ساخت دقیق مدل عالوه بر معایب فوق، فن

ها به تغییر پارامترهاي مهمی مانند نسبت تنش افقی به  به عالوه، در روش عددي طراح قادر به ارزیابی حساسیت پایداري تونل. نتایج مدلسازي فیزیکی دارند

  . [21]تبدیل گردد  روش تحلیل پایداري تونل ترین این عوامل باعث شده است، که مدلسازي عددي به رایج. باشد قائم می

یر پارامترهاي هندسی ، میزان تأث)3بخش (FLAC2Dافزار  و معرفی مختصر نرم) 2بخش (در ادامه پس از ارائه تاریخچه مختصري در زمینه تحلیل رفتار تونل 

  ). 4بخش (گردد  هاي دوقلو ارزیابی می داري و تغییرشکل تونلمختلف بر پای

  ري بر تحقیقات گذشتهمرو- 2

هاي سطحی در زمین به دلیل ساخت تونل، نگرش سختی  هاي سطحی و با بررسی حرکات سازه بر اساس تعریف سختی سازه 1پاتز و ادنبروك 1997در سال 

، با کاربرد تحلیل 2003در سال  2مرو و شاهرور. ها در ارزیابی خصوصیات بنیادي و پارامترهاي مؤثر ساخت تونل مفید بود نتایج مطالعات آن. نسبی را بنا نهادند

کسپر . [29]تونل پرداختند، که در آن وزن و سختی معادل یک سازه سطحی اسکلتی در نظر گرفته شده بود -المان محدود به مطالعه اندرکنش سازه بعدي سه

عدي مفهوم ب 3بر اساس نظر این دو محقق با توجه به طبیعت . را بر نشست طولی زمین بررسی کردند ماشین حفاري تمام مقطعاثر عملکرد  2006در  3و مشکه

اگر چه چنین مطالعاتی به پیشرفت دانش درك . [32]تونل، نشست عرضی هم مهم است و  باید در تحلیل وارد شود - نشست، در مسائل اندرکنش سازه

  .گرفت یتونل و اثرات پارامترهاي اجرا بر نشست کمک کرد، اما اندرکنش پارامترهاي مؤثر در ساخت تونل دوقلو را در نظر نم -اندرکنش سازه
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و همکارانش از  1، دهار1981به عنوان مثال در . [16 ,12 ,10 ,7 ,3 ,1]مورد توجه محققان قرار گرفت در چند دهه اخیر روش مدلسازي فیزیکی تونل

ورهاستفاده محهاي دوقلو حفرشده در جهات و موقعیات مختلف و تحت اثر شرایط بارگذاري تکمدلسازي فیزیکی براي مطالعه مکانیزم شکست تونل

، آداچی و 2002در سال .[1]هاي دوقلو بهره بردند از مدلسازي فیزیکی براي مطالعه اندرکنش تونل 1997و همکارانش در سال  2آداچی. [10]کردند

این محققان در . [1]هاي شیبدار در خاك استفاده کردند از دو روش تحلیل عددي المان محدود و مدلسازي فیزیکی براي درك اثرات وجود الیه 3پارك

استفاده نیز دار  سنگ درزه هاي دوقلو حفر شده در تودهها بر پایداري تونل هاي موجود در سنگ از مدلسازي فیزیکی براي مطالعه اثر زبري درزه1995سال 

طالعه کردند و نتایج مدلسازي فیزیکی را با هاي دوقلو کوچک را م و همکارانش، اثر کاربرد آتشکاري را بر پایداري تونل 4، وو2004در . [8]کرده بودند 

واقع در سطح  6یک روش ساده جهت سازگارکردن منحنی نشست 2004و همکارانش در  5چپمن. [33]هاي حاصل از رفتارسنجی ارتعاشات تطبیق دادند  داده

در سال  7استرپی و سیویدینی. [8]هاي چندگانه را نیز فراهم ساخت تر نشست کلی در باالي تونلگرایانهبینی واقعهاي دوقلو ارائه کردند، که امکان پیش تونل

  . [8]عمق را بررسی کردند  هاي دوقلو کم حاالت مختلف ریزش تونل 2004

ابزار . دستگاه مورد استفاده براي مدلسازي فیزیکی و متعلقات آن نمایش داده شده استیک نمونه تصویر و طرح کلی اجزاي  )ب(و ) الف(-1هاي  در شکل

  .  [8]است ) t50تغییرشکل خمشی تحت بار  mm006/0کمتر از (اصلی مدلسازي یک چهارچوب بارگذاري با سختی باال 

    
  .[8]طرح شماتیک دستگاه ). تصویر دستگاه مدلسازي فیزیکی، ب). الف - 1شکل 

  . [8]شود گیري می هاي دوقلو اندازه تونلدر اطراف هاي شعاعی  نسبی  نش و جابجاییقبل و بعد از حفاري، تغییرات کربا این دستگاه 

                                                  
1. Dhar, 1981
2. Addachi, 1997
3. Park, 2002
4. Wu, 2002
5. Chapman, 2004
6. Settlement curve
7. Sterpiand Cividini, 2004
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، البته تطبیق نتایج مدلسازي عددي با نتایج [34 ,30 ,29 ,28 ,27 ,17]ها است  ترین روش تحلیل اندرکنش بین تونل کاربرد مدلسازي عددي رایج

  . افزاید ت برجا بر دقت تحلیل میمشاهدا

 ,6 ,5]اند  شده توسط پایل تحقیق کرده ساخت تونل بر پایداري و سالمت عملکرد پی نگهداري حاصل ازمحققان زیادي در زمینه ارزیابی اثر حرکات زمین 

ل انجام گرفته پای - خاك -هاي عددي در ارزیابی منطقه اثر اندرکنش دوبعدي تونل سازيلمد همچنین مطالعاتی در زمینه کاربرد .[31 ,24 ,23 ,20 ,14

بر اندرکنش بین ) مانند فاصله پایل از مرکز تونل، موقعیت نوك پایل نسبت به محور افقی تونل، قطر تونل و پایل(اثر پارامترهاي مختلف .  [19 ,15 ,9]است

  . [25]ه استپایل و تونل ارزیابی شد

. هاي دوقلو پرداختند به تحلیل اندرکنش بین تونلهاي دوقلو و روش ساخت  تونلسازي موقعیت نسبی  با توجه خاص به بهینه1، چهاده و شاهرور1389در سال 

ها تحلیل عددي  در کار آن. این محققان، توسط مطالعه پارامتري به ارزیابی اثر این دو عامل بر حرکت خاك و نیروهاي داخلی منتج از ساخت تونل پرداختند

ترتیب ساخت (ها مؤید این نکته است، که روش ساخت  نتایج کار آن. ، عمودي و شیبدار مدلسازي شدبراي سه موقعیت تونل دوقلو، شامل قراگیري افقی

  . [4]گذارد هاي خمشی اثر می اك و ممانبر نشست سطح خ) ها تونل

به کمک  1391سال  و نوازي و محمد در 1389زاده در  پور و شریف ، عفیف1389، یونس زرد و همکاران در 1389محققانی چون پروري و آزادي در 

 ,25 ,2]شده مجاور پرداختند  هاي نصب هاي دوقلو مترو تبریزو شیراز بر نیروهاي داخلی شمع به مطالعه اثر حفاري تونلدو و یه بعدي PLAXISافزار  نرم

35, 36] .  

  مواد و روش تحقیق - 3

افزار رفتار ساختارهایی مانند خاك، سنگ و تجهیزات این نرم. یک برنامه تفاضل محدود دوبعدي به منظور محاسبات مهندسی است FLAC2Dافزار نرم

مواد توسط المان یا مناطق سازنده یک شبکه تشکیل . کند سازي مینگهداري را که ممکن است، پس از تسلیم به صورت پالستیک نیز عمل کنند، شبیه

  . دهدشده به شرایط مرزي و نیروهاي اعمالی واکنش نشان میکرنش خطی یا غیرخطی تعیین-ر المان بر اساس قانون تنششوند و ه می

به . گردد ها ارزیابی می ها بر پایداري و تغییرشکل آن داري نسبی تونل ها و جهت فاصله بین تونل کل مقطع، اندازه ودر این تحقیق تأثیر چهار پارامتر هندسی ش

، MPa30برابر �و  �، E ،C ،υ ،ρو خاکی با خصوصیات m6داري  و فاصله m6با قطر موازي افقی منظور یک مدل پایه شامل دو تونل دایروي  این

kPa20 ،25/0 ،kg/cm31600 ،30  مقاومت چسبندگی، پارامترهاي مذکور به ترتیب معرف مدول االستیک، . درجه در نظر گرفته شده است 0درجه و

. متر و کل مدل خشک فرض شده است 12میزان ارتفاع روباره بر تاج تونل برابر .پوآسون، چگالی، زاویه اصطکاك داخلی و زاویه اتساع خاك هستندضریب 

ختی متر و خصوصیات س 3/0و پوشش نهایی تونل با قطر  حفرشده TBMتونل توسط .نیز برابر یک در نظر گرفته شده است) تنش افقی به قائم(k0مقدار 

 ، مدول یانگ2/0، ضریب پوآسون آن kN/m32400چگالی قطعات پوشش برابر . نصب شده است MN/m2225و  MN/m104*3محوري و خمشی  

                                                  
1. Chehade and Shahrour, 2008
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عالوه بر پوشش نهایی در فاصله ). مشابه خصوصیات قطعات پوشش مترو تبریز(است  MPa45محوره مواد سازنده آن  و مقاومت فشاري تک GPa5/23آن

سپس در مرحله بعد یکی از . باشد می m5ها در مدل پایه برابر  ریزي شده است، بنابراین قطر نهایی تونل نیز بتن cm20اي تونل نیز به میزان بین پوشش و فض

قلو هاي دو شود و اثر آن بر پایداري و تغییرشکل تونل تغییر داده می) بودن سایر خصوصیات هندسی و خصوصیات خاك ضمن ثابت(خصوصیات هندسی مدل 

ها نیز  در مورد اندازه تونل. هاي دوقلو تحلیل شد نیز براي تونل) با مساحت تقریباً مساوي با تونل دایروي(اسبی  دو شکل مقطع مستطیلی و نعل. گردد ارزیابی می

داري نسبی  به عالوه دو حالت جهت. متر نیز ساخته شد 3و  4، 5هاي با فاصله  داري مدل متر مدلسازي شد و در زمینه فاصله 9و  8، 7هاي دایروي با قطر  تونل

  . درجه نیز بررسی شد 45عمودي و مورب 

 10000ها از  مدل. ها در نظر گرفته شد، تا از اثر منفی شرایط مرزي جلوگیري شود برابر قطر تونل 4ها  ي مرز مدل از کناره تونل حداقل فاصلهها  در کلیه مدل

  . کند متر در مرکز تونل تغییر می 6/0متر در جداره تونل تا  1ها از  اند، که اندازه آن مش درست شده

  نتایج مدلسازي - 4

  . باشد می 2محاسبه شد و وضعیت تغییرشکل مدل مطابق شکل  73/26برابر  m6هاي دایروي با قطر  ل پایه شامل تونلضریب ایمنی مد

  
  )m6تونل دایروي با قطر (تغییرشکل مدل پایه  - 2کل ش

 2/2%و  1/4%که نسبت به مدل پایه به ترتیب است،  13/26و  64/25اسبی مقادیر ضریب ایمنی به ترتیب برابر   ها به شکل مستطیلی و نعل با تغییر مقطع تونل

عالئم ضربدر سبزرنگ و ستاره قرمز رنگ به ترتیب . نمایش داده شده است 3وضعیت تغییرشکل نیز براي دو تونل در شکل . کاهش ایمنی رخ داده است

با توجه به این . ضخامت ناحیه تغییرشکل قضاوت کردتوان در مورد سطح و  بنابراین می. بیانگر یک المان تحت تغییرشکل االستیک و پالستیک هستند

دلیل . اند ها دچار تغییرشکلپالستیک شده اسبی سطح و ضخامت ناحیه تغییرشکل افزایش یافته است و برخی از المان هاي مستطیلی و نعل ها در مورد تونل شکل

  . هاي دوقلو دایروي است ایمنی نیز کمتر از تونل ،مقطع در این دو نوع. تیز این دو شکل است هاي نوك تمرکز تنش در گوشه ،این امر
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  اسبی هاي دوقلو مستطیلی و نعل تغییرشکل تونلالگوي - 3شکل 

شدت ها به  ها ضریب ایمنی تونل بنابراین با افزایش قطر تونل. است 86/14و  56/17، 13/21متر به ترتیب برابر  9و  8، 7هاي دوقلو با قطر  ضریب ایمنی تونل

و  3/34%، 21%به ترتیب برابر ) بود 73/26که برابر  m6قطر با (متر، نسبت به مدل پایه  9و  8، 7هاي به قطر  میزان کاهش ضریب ایمنی تونل. یابد کاهش می

  . ها نمایش داده شده است وضعیت تغییرشکل این مدل 4در شکل . است %4/44

    
  m8هاي دوقلو با قطر  تغییرشکل در محدوده تونل). ب  m7هاي دوقلو با قطر  تغییرشکل در محدوده تونل). الف

  
  m9هاي دوقلو با قطر  تغییرشکل در محدوده تونل). پ

  )هاي الف، ب، پ به ترتیب شکل(متر  9و  8، 7هاي دوقلو دایروي با قطر  الگوي تغییرشکل در محدوده تونل - 4شکل 

  . هاي دوقلو الگوي تغییرشکل محدوده مدل نیز متحول می شود با افزایش قطر تونل 4با توجه به شکل 

به ترتیب ضریب ایمنی برابر (یابد  کاهش می 6/8%و  9/5%، 2/3%ضریب ایمنی مدل به ترتیب به میزان  m3و  4، 5به  m6با کاهش فاصله میان دو تونل از 

  ). 5شکل (ي تغییرشکل هم تغییر می کند و الگو) 43/24و  16/25، 88/25
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  m4هاي دوقلو با فاصله  تغییرشکل در محدوده تونل). ب  m5هاي دوقلو با فاصله  تغییرشکل در محدوده تونل). الف

  
  m3هاي دوقلو با فاصله  تغییرشکل در محدوده تونل). پ

  )هاي الف، ب، پ به ترتیب شکل(m3و  4، 5هاي دوقلو حفرشده با فاصله  الگوي تغییرشکل در محدوده تونل - 5شکل 

مقادیر ضریب ایمنی به (یابد  کاهش می 9/11%و  3/6%درجه و عمودي، ضریب ایمنی به ترتیب  45داري نسبی تونل از وضعیت افقی به مورب  با تغییر جهت

  . ارائه شده است 6وضعیت تغییرشکل این دو وضعیت نیز در شکل ). است 55/23و  04/25ترتیب 

    
  درجه 45داري نسبی  هاي دوقلو با جهت تغییرشکل تونل). ب  داري نسبی عمودي هاي دوقلو با جهت تغییرشکل تونل). الف

  درجه45داري نسبی عمودي و مورب  هاي دوقلو با جهت وضعیت تغییرشکل در محدوده تونل - 6شکل 

به عالوه در هر دو مورد تونلی که در عمق بیشتر . داري الگوي تغییرشکل تغییر کرده است توان دریافت، که با تغییر وضعیت جهت با توجه به شکل فوق می

  . قرار داشته است، دچار تغییرشکل بیشتري شده است

  بندي و ارائه پیشنهادات جمع - 5
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ها ارزیابی  هاي دوقلو بر پایداري و تغییرشکل آن ، میزان تأثیر پارامترهاي هندسی تونل FLAC2Dافزار  ي توسط نرمدر این تحقیقات با کاربرد مدلسازي عدد

  : ، کهتوان دریافت با توجه به نتایج مدلسازي می. شد

 یابد و ضخامت و سطح ناحیه تغییرشکل به شدت  اسبی ایمنی مدل کاهش می ها از وضعیت دایروي به مستطیلی و نعل مقطع تونل تغییر هندسهبا

اسبی است، که به  میزان تغییرات در نوع مستطیلی بیشتر از نعل. شوند ها دچار تغییرشکل پالستیک می ی از تونلیها به عالوه بخش. یابد افزایش می

. وابسته است) اسبی گوشه نعل 2به جاي (نوك تیز عامل تمرکز تنش  گوشه 4وجود 

شود با افزایش اندازه تونل، ضریب ایمنی به شدت کاهش یافته و الگوي تغییرشکل متحول می  .

کند یابد و الگوي تغییرشکل تغییر می با کاهش فاصله میان دو تونل، ضریب ایمنی کاهش می .

الزم به . شود ر تغییرات میتغییرشکل دچاو ناحیه  یابد میتونل از وضعیت افقی به قائم و شیبدار، ایمنی مدل کاهش  داري نسبی دو با تغییر جهت

بهعالوه، در هر دو مورد تونلی که در عمق بیشتري قرار داشته است، . ذکر است، در مورد وضعیت عمودي میزان تغییرات بیشتر از نوع مورب است

). به دلیل وزن بیشنر روباره(یز شده است دچار تغییرشکل بیشتر ن

ها  توان دریافت، که از بین خصوصیات هندسی، افزایش اندازه مدل موجب بیشترین کاهش ایمنی و تغییر مقطع تونل با مقایسه میزان تغییرات می

  .   شود موجب بیشترین تغییرات الگوي تغییرشکل می

  منابع- 6

[1]. Adachi, T., Kimura, M., Osada, H., 1993, “Interaction between multi tunnels under construction”, Eleventh 
Southeast Asian Geotechnical Conference, 4–8 May, Singapore, pp. 51–60.
[2]. Afifipour, M., Sharifzadeh, M., Shahriar, K., Jamshidi, H.,2011, “Interaction of twin tunnels and shallow 
foundation at Zand underpass, Shiraz metro, Iran”, Tunneling and Underground Space Technology 26, pp. 356–
363. 
[3]. Barton, N., 1979, “Model study of very large underground opening at shallow depth”, 4th Cong. of Int. Soc. 
for Rock Mech., Montreal, vol. 2, pp. 121–136.
[4]. Chehade, F., H., Shahrour, I., 2008, “Numerical analysis of the interaction between twin-tunnels: Influenceof 
the relative position and construction procedure”, Tunneling and Underground Space Technology 23, pp. 210–
214.
[5]. Chen, L., T., Poulos, H., G., Loganathan, N., 1999, “Pile response caused by tunneling”, Journal of 
Geotechnical and Geo-environmental Engineering 125, pp. 207-215. 
[6]. Cheng, C., Y., Dasari, G., R., Chow, Y., K., Leung, C., F., 2007, “Finite element analysis of tunnel-soil-pile 
interaction using displacement controlled method”, Tunneling and Undeground Space Technology 22, pp. 450-
466. 
[7]. Chiang, S.S., 2003, “Failure mechanisms of tunnels in weak rock with inter-layered structures”, Master 
Thesis, Chaoyang University of Technology.
[8].Chu, B., L., Hsu, S., C., Chang, Y., L., Lin, Y., Sh., 2007, “Mechanical Behavior of a twin-tunnel in multi-
layered formations”, Tunneling and Underground Space Technology 22, pp. 351–362. 
[9]. Coutts, D., R., Wang, J. 2000, “Monitoring of reinforced concrete piles under horizontal and vertical loads 
due to tunneling” In: Tunnels and underground structures by Zhao, Shirlaw and Krishna, Singapore, pp. 541-546.
[10]. Dhar, B., B., Ratan, S., Sharma, D., K., Rao, p., M., 1981, “Model study of fracture around underground 
excavations”, Proceedings of the International Symposium on Weak Rock, pp. 267–271.



9

[11]. Guglielmetti, V., Grasso, P., Mahtab, A., Xu, Sh., 2008, “Mechanized Tunneling in Urban Areas”, Taylor & 
Francis/Balkema, P.O. Box 447, 2300 AK Leiden, The Netherlands.
[12]. Huang, M., Y., 1994, “Physical model study of a tunnel having weak rock”, Master Thesis, National Chung-
Hsing University.
[13]. Hung, C., J., Monsees, J., Munfah, N., Wisniewski, J., 2009, “Technical manual for design and construction 
of road tunnels-Civil elements”, Parsons Brinckerhoff, Inc., One Penn Plaza, New York.
[14]. Jacobsz, S., W., Standing, J., R., Mair, R., J., Soga, K., Hagiwara, T., Sugiyama, T., 2001, “Tunneling 
effects on driven piles”, Proc. Int. Conf. Response of Buildings to Excavation Induced Ground Movements, 
London. 
[15]. Kaalberg, F., J., Tol, A., F., Bosch, J., W., 2006, “Dutch research on the impact of shield tunnelling on pile 
foundation.,”  Proceeding of 5th International symposium at Amesterdam, 2005: Geotechnical Aspects of 
Underground Construction in soft Ground.  
[16]. Kamata, H., Mashimo, H., 2003, “Centrifuge model test of tunnel face reinforcement by bolting”, Tunneling 
and Underground Space Technology 18, 205–212.
[17]. Kawata, T., Ohtsuka, M., 1993, “Observational construction of large scaled twin road tunnels with 
minimum interval”, Reith, J.L. (Ed.), Infrastructures Souterraines de Transports. Balkema, Rotterdam.
[18]. Kolymbas, D., 2005, “Tunneling and Tunnel Mechanics”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
[19]. Lee Y., J., Bassett, R., H., 2007, “Influence zones for 2D pile–soil–tunnelinginteraction based on model test 
and numerical analysis”, Tunneling and Underground Space Technology 22, pp. 325–342.
[20]. Leung, C., F., Chow, Y., K., Shen, R., F., 2002, ‘‘Behavior of pile subject to excavation-induced soil 
movement’’, J. Geo-tech. Geo-environ. Eng., 126, pp. 947–954.
[21]. Liu, Q., Wang, R., 2012, “Dynamic response of twin closely-spaced circular tunnels to harmonic plane 
waves in a full space”, Tunneling and Underground Space Technology xxx.   
[22]. Lunardi, P., 2008, “Design and construction of tunnels”, Springer Verlag Berlin Heidelberg. 
[23]. Mroueh, H., Shahrour, I., 2002, “Three-dimensional finite element analysis of the interaction between 
tunneling and pile foundations”,  International  journal for Numerical and Analytical Methods in Geo-mechanics  
26, pp. 217-230.
[24]. Mohammad, A., Mattar, J., 2009, “Investigation of tunnel-soil-pile interaction in cohesive soils”, Journal of 
Geotechnical and Geo-environmental Engineering 135, pp. 973-979. 
[25]. Namazi, E., Mohammad, H., Jorat, M., E., Hajihassani, M., 2011, “Investigation on the Effects of Twin 
Tunnel Excavations Beneath a Road Underpass”, EJGE Vol. 16, Department of Geo-technics and Transportation, 
Faculty of Civil Engineering, Technology University of Malaysia.    
[26]. Osman, A., S., 2010, “Stability of unlined twin tunnels in undrained clay”, Tunneling and Underground 
Space Technology 25, pp. 290–296.   
[27]. Perri, G., 1994, “Analysis of the effects of the new twin tunnels excavation very close to a big diameter 
tunnel of Caracas Subway”, Salam, Abdel (Ed.), Tunneling and Ground Conditions, Balkema, Rotterdam, pp. 
523–530. 
[28]. Saitoh, A., Gomi, K., Shiraishi, T., 1994, “Influence forecast and field measurement of tunnel excavation 
crossing right above existing tunnels”, Tunneling and Ground Condition, Balkema, Rotterdam, pp. 83-90.      
[29]. Shahrour, I., Mroueh, H., 1997, “Three-dimensional non linear analysis of a closely twin tunnels”, Sixth 
International Symposium on Numerical Models in Geomechanics (NUMOG VI), vol. 2. Montreal, Quebec, 
Canada, pp. 481–487.  
[30]. Soliman, E., Duddeck, H., Ahrens, H., 1993, “Two and three-dimensional analysis of closely spaced 
double-tube tunnels”, Tunneling Underground Space Technol. 8 (1), pp. 13–1 
[31].Wood, A., M., 2000, “Tunneling: management by design”, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 29 West 

35th Street, New York, NY 10001.  
[32]. Wu, C., S., Li, J., X., Chen, X., Xu, Z., P., 2004, “Blasting in twin tunnels with small spacing and its 

vibration control”, Tunneling and Underground Space Technology 19, 518.

، پنجمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه "هاي مجاور هاي دوقلو بر نیروهاي داخلی شمع ثر حفاري تونلبررسی ا"، 1389، آزادي، .پروري، م. ]33[

  . فردوسی، مشهد



10

ها، نیروهاي وارد بر سیستم نگهداري تونل و  هاي دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجایی تأثیر فاصله تونل"، 1389، .، بدو، ك.، مومیوند، ح.زرد، ي. ]34[

  . ، پنجمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد")مطالعه موردي تونل متروي تبریز(سطح زمین در اثر زلزله نشست 


